Високо патогени сој вируса Авијарне инфлуенце (HPAI) је у току ове године потврдјен у
популацији домаће живине и птица у 20 европских земаља, од чега је само у новембру
месецу у девет земаља узроковао појаву болести на фармама живине. Последња
пријава жаришта HPAI евидентирана је 25.11.у Француској и Белгији, а на нама најближој
локацији у Републици Хрватској, у Копривничко-Крижевачкој жупанији 21.11.2020.
С обзиром да је узрочник присутан у дивљој и домаћој популацији различити су могући
начини настанка инфекције која може бити изазвана непосредним или посредним
контактом са дивљим птицама или путем промета и људи који могу механички пренети
вирус.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у циљу спречавања уношења
и ширења заразне болести Авијарна инфлуенце донело Наредбу којом се забрањује или
ограничава унос пошиљки живине, птица и производа живинског порекла из земаља и
региона који су захваћени овом болешћу. У случају појаве HPAI у земљи прописане су
мере које се примењују на зараженом газдинству, као и у зараженом и угроженом
подручју чије се границе одређују посебним Решењем.
Авијарна инфлуенца спада у такозване нарочито опасне болести животиња које се
обавезно и хитно пријављују чак и у случају сумње на њену појаву. Свака промена општег
здравственог стања живине на фармама и газдинствима праћене изненадним угинућима и
респираторним симптомима или диарејом представљају прву индикацију да се ради о
појави заразне болести коју су власници или држаоци живине дужни да одмах пријаве
ветеринару или ветеринарском инспектору. Након пријаве сумнње, потребно је
деконтаминирати раднике, одећу, обућу и опрему у живинарнику, напустити живинарник
и не посећивати друге фарме са живином и птицама, не премештати, продавати, нити јести
месо и јаја од живине са фарме и водити евиденцију о болесним и мртвим јединкама.
Ради спречавања појаве авијарне инфлуенце и заразних болести уопште потребно је
примењивати опште биосигурносне мере на фармама и принципе изолације, контроле и
хигијене - држање живине у објектима у којима је живина заштићена од контакта са
преносиоцима болести, односно друге живине, дивљих птица и животиња и људи,
контаминиране хране и воде, контрола кретања, уласка и изласка људи, животиња, опреме
и возила, недозвољавање приступа фарми неовлашћеним особама и трговцима живином,
редовно чишћење, прање и дезинфекција објеката, опреме, возила и људи, коришћење
посебних радних одела и обуће за раднике за сваки производни објекат, чишћење, прање
и дезинфекција празних живинарника и кавеза, контрола и уништавање глодара и
штеточина и др.
Фарма треба да буде ограђена и постављне дез-баријере на уласку у производне јединице
Осим општих биосигурносних мера, од суштинског значаја је и практиковање адекватног
система узгоја, производње, обезбеђивање оптималних услова, температуре, хране, воде и
простора, превентива и здравствена заштита, држање различитих категорија и врста
живине одвојено, одстрањивање угинулих и изолација болесних јединки, као и легалне
трговине која подразумава да се не набавља живина непознатог здравственог стања или

пореклом са подручја на којем је постављена сумња или потврђена болест птичјег грипа
или друга заразна болест.
Све пратеће информације и водич за произвођаче и власнике живине у вези мера
превенције, као и контролне и предузете мере у случају појаве болести у земљи, можете
пронаћи на званичном порталу Управе за ветерину у делу Авијарна инфлуенца

